Használati útmutató
az Implantátumregiszter online jelentőfelületéhez
a szolgáltatók „Supervisor”-ai részére
(közfinanszírozott és nem közfinanszírozott szolgáltatók esetén is)
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 2014. január hó 1. napján hatályba lépő
101/C. § alapján az egészségügyi szolgáltató az implantátum beültetéséről, kivételéről és
cseréjéről a Nemzeti Egészségbiztosítási alapkezelő (NEAK) által működtetett informatikai
felület alkalmazásával nyilvántartást köteles vezetni.
Annak érdekében, hogy megfeleljen fenti, jogszabályban rögzített kötelességének,
regisztrálnia kell, mint Szolgáltató a Központi Implantátumregiszterbe
a
https://impreg.neak.gov.hu honlapon.
Az online felületen a kötelezően kitöltendő mezőket *-gal (piros csillag) jelzi, míg
amennyiben két mező közül legalább az egyik kitöltése kötelező, azt *-gal (kék csillaggal)
jelöltük.
Az online felület használatához a következő lépések – e sorrendnek megfelelően –
elengedhetetlenül szükségesek:
1. A Szolgáltató „Supervisor”-a regisztrál az online felületen.
2. A Szolgáltató felhatalmazással rendelkező képviselője visszaküldi a dátummal ellátott,
cégszerűen aláírt „Adatvédelmi nyilatkozatot”, illetve közfinanszírozott szolgáltató
esetén a dátummal ellátott, cégszerűen aláírt „Nyilatkozat közfinanszírozott
szolgáltatók részére” című, nem közfinanszírozott szolgáltató esetén „Nyilatkozat
nem közfinanszírozott szolgáltatók részére” című dokumentumokat.
Fentiek értelmében minden Szolgáltató részéről 2 db cégszerűen aláírt, dátumozott
nyilatkozat visszaküldése szükséges elektronikusan vagy papír alapon az Országos
Gyógyszerészeti
és
Élelmezés-egészségügyi
Intézetbe
(OGYÉI)
(implantatum@ogyei.gov.hu, 1372 Budapest, Postafiók 450).
Amennyiben a Szolgáltató mind közfinanszírozott, mind nem közfinanszírozott
tevékenységet végez, a tevékenységi körének inkább megfelelő nyilatkozatok
kitöltése szükséges, tehát ilyenkor is elegendő egy Adatvédelmi nyilatkozat” és a
„Nyilatkozat közfinanszírozott szolgáltatók részére” című, vagy a „Nyilatkozat nem
közfinanszírozott szolgáltatók részére” című nyilatkozat visszaküldése.
A nyilatkozatok mind postai, mind elektronikus úton (scannelve) beküldhetők.
(A nyilatkozat beérkezése után az OGYÉI aktiválja a szolgáltató jogosultságát, melyről
a regisztráció során megadott email címre visszajelzést küld. A Szolgáltató részéről
elsőként bejelentkező felhasználó „Supervisor” jogkört kap (lásd lentebb)).
3. A Szolgáltató legalább egy „Orvos” jogosultságú felhasználót rögzít a rendszerben.

Az online jelentőfelületen ezt követően a beavatkozásokkal kapcsolatos adatlap, orvos,
adminisztrátor, telephely rögzíthető. Mindaddig, amíg ezen lépések egyike nem teljesül,
a regiszter hibaüzenetet küld a felhasználónak.

I. A Regisztráció lépései részletesen
Az új felhasználó regisztrációjának lépései a következők:
Az online felület főoldalán, a képernyő bal oldalán található menüből válassza ki a
„Regisztráció” menüpontot!
A kinyíló ablakban az alábbi képet láthatja. A regisztráció első lépéseként kérjük, válassza ki a
szolgáltató típusát! Példaként a közfinanszírozott szolgáltató esetén látható képet csatoljuk
(1. ábra).

1. ábra

Ezt követően kérjük, adja meg email címét, mely segítségével szükség esetén az illetékes
hatóság felveheti a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Külön szeretnénk felhívni a figyelmet arra,
hogy a kommunikáció érzékeny adatokat is érinthet, így az email cím kiválasztásakor
ügyeljen a megfelelő adatbiztonságra!
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Nem közfinanszírozott Szolgáltató esetén rögzítse az egészségügyi szolgáltatás nyújtására
működési engedélyt adó államigazgatási szerv által a Szolgáltató számára kiadott működési
engedély számát és keltét. A dátumot a lenyíló naptárból választhatja ki a felhasználó.
Ezt követően kérjük, töltse ki a „Választott belépési név” szöveges mezőt. A beírt
alfanumerikus karaktersor a későbbiekben az online felület alkalmazása során, mint
felhasználónév funkcionál, így kérjük, őrizze meg!
Amennyiben „Az email cím legyen egyben a belépési név is” opció mellett található
jelölőnégyzetre kattint, a megadott email cím egyben betölti a „Választott belépési név”
funkcióját is.
Következő lépésként kérjük, adja meg, majd ismételje meg választott jelszavát, mely
minimum 6, maximum 20 karakter hosszú, számot, illetve kis-és nagybetűt egyaránt
tartalmazó alfanumerikus karaktersor lehet. Kérjük, őrizze meg jelszavát, mert az online
felület későbbi alkalmazásához ennek ismerete nélkülözhetetlen!
Nem közfinanszírozott szolgáltató esetén a Szolgáltató székhelyének postacímét és
telefonszámát, amennyiben telephelye is létezik, annak postacímét és telefonszámát is
kérjük rögzíteni értelemszerűen az online felület megfelelő kérdéseire adott válaszokkal. A
regisztráció a „Regisztráció” feliratra kattintva lezárható.
A sikeres regisztrációt követően a regisztráció során megadott email címre automatikus
értesítést küld a rendszer a regisztráció sikerességéről.
A Szolgáltató ezt követően letöltheti a regisztrációhoz szükséges nyilatkozatokat a képernyő
bal szélén látható „Letölthető anyagok”menüpontból. Az „Adatvédelmi nyilatkozat”-ot és
„Nyilatkozat nem közfinanszírozott szolgáltatók részére” vagy a „Nyilatkozat
közfinanszírozott szolgáltatók részére” kitöltése után, a két nyilatkozatot cégszerűen aláírva
kérjük, hogy scannelt formában az implantatum@ogyei.gov.hu e-mail címre, vagy postai
úton az OGYÉI 1372 Budapest, Postafiók 450 címére azokat visszaküldeni szíveskedjenek! A
borítékon kérjük, tüntessék fel az „Implantátumregiszter”feliratot! Az aláírt nyilatkozatok
kézhezvételét követően az ENKK adminisztrátor jogú felhasználója aktiválja a regisztrált
Szolgáltató online rögzítési lehetőségét.
Az aktiválásról a rendszer a regisztráció során megadott email címre automatikus értesítést
küld. Kérjük, hogy regisztrációja után figyelje a spameket is postafiókjában, előfordul, hogy
az OGYÉI levele ezek közé kerül.
Ezt követően a Szolgáltatónak legalább egy „Orvos” jogosultságú felhasználót kell a
rendszerben rögzíteni („Adminisztráció” fülre, „Felhasználók” – az oldalon középen –
orvosok fül a táblázatban, jobbra lent a táblázat alján „+ új orvos”) (Részletesebb leírás ld.
II.2.d) pontban 3. ábrát). Ezt követően tudja megkezdeni az adatlapok rögzítését (ha több
telephelyet rögzített a szolgáltató, telephelyenként van szükség az orvos rögzítésére).
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II. A supervisor feladatai és jogosultságai
A „Supervisor”-i modulcélja, hogy segítse az Implantátumregiszter működése során a
Szolgáltató felhasználóinak meghatározását és jogosultságaik beállítását, illetve segítse a
Szolgáltatónál rögzített adatlapok áttekintését, az azok közötti keresést.
A „Supervisor” feladata:
1.

a Szolgáltató oldalán a felhasználók (adminisztrátorok és orvosok) adminisztrációja:
 új felhasználók felvitele és aktiválása,
 régiek passziválása.
Új adatlap rögzítésének feltétele, hogy a „Supervisor” legalább egy felelős, az ÁEEK
Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság közhiteles működési nyilvántartásában
szereplő orvost rögzítsen a Szolgáltató érdekében működő orvosként, annak
pecsétszámával az online felületen.

2.

A „Supervisor”-ok ezen kívül jogosultak a kizárólag székhellyel rendelkező Szolgáltatók
esetén az összes, a Szolgáltató által rögzített adatlap, több Telephellyel rendelkező
Szolgáltató esetén minden olyan Telephelyen rögzített adatlap megtekintésére, mely
Telephelyekhez jogosultsággal rendelkeznek, vagyis mely Telephelyhez hozzárendelte
magát a „Supervisor”, vagy Őt más „Supervisor” a Telephelyhez rendelte.
2.1

Felhasználók jogosultságainak beállításai
A sikeres regisztrációt követően a Szolgáltató „Supervisor” jogú felhasználója
állítja be az online felületen adatokat rögzíteni jogosult dolgozóinak hozzáférését
az online felülethez, így „adminisztrátor” és „orvos” jogosultsággal rendelkező
felhasználókat kapcsolhat az online felületen a Szolgáltatóhoz. Csak a
„Supervisor” által az adott Szolgáltatóhoz kapcsolt orvos tud adatokat rögzíteni
az online felületen a Szolgáltató részére. Az adatlapok rögzítése azonban
elsősorban nem orvosi feladat, így a Szolgáltató „adminisztrátor” jogosultságú
dolgozói is kitölthetik azokat, ilyenkor az ellátásért felelős orvos pecsétszáma
azonban feltétlenül rögzítésre kell, hogy kerüljön!

2.2

Belépés
Az intézményi „Supervisor” a sikeres regisztrációt követően, a
https://impreg.neak.gov.hu honlapra lépés után a képernyő bal oldalán látható
menüsor „Belépés” gombjára kattintva léphet be, az általa megadott felhasználói
név (login) és belépési jelszó (password) beírása után. Természetesen a feladat
delegálható, a generált jelszó megváltoztatható.

2.3

Saját adatok
Belépés után a baloldali menüsor kiegészül a „Saját adatok” menüponttal. Itt van
lehetőség a jelszómódosítására, illetőleg a Teljes név és e-mailcím
megadására/módosítására. Szintén a baloldalon kék dobozban láthatóak az
alapadatok (a felhasználó neve, szerepköre: Intézményi „Supervisor”,
intézményének kódja).
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2.4

A „Supervisor”-i modul felhasználói felületei
Az intézmény felhasználóinak karbantartására és a rögzített adatlapok
áttekintésére a baloldali menüsor „Adminisztráció” menüpontja szolgál (2. ábra).

2. ábra

A menüpontra kattintva a képernyő közepén a Szolgáltatónál rögzített adatlapok
(„Szolgáltatói adatlapok”) listája válik láthatóvá. A listában szereplő tételek
függnek a felhasználó jogosultságától. Az egyes sorok tartalmazzák az adott
adatlap sorszámát („#”), a beavatkozást végző pecsétszámát („Beavatkozást
végző”), az implantátum típusát („Típus”), a betegazonosítót és a kapcsolati
kódot („Betegazonosító”), a beavatkozás dátumát („Beav. dátum”), a Telephely
nevét („Telephely”), a rögzítés dátumát („Rögzítve”) és az adott adatlapra
alkalmazható műveletek ikonjait.
Az adatlap lehet teljesen kitöltött (fehér vagy szürkelátható) vagy hiányosan
kitöltött (piros háttérrel látható). Utóbbiak nem kerülnek feltöltésre az Ejelentésen keresztül a Központi Implantátumregiszterbe mindaddig, amíg
teljesen kitöltötté nem válnak, ekkor fehér/szürkévé válnak. Az utoljára
szerkesztett adatlap sorának háttere sárgává válik.
A listában szereplő tételek szűrhetők a beavatkozás időtartama alapján
(„Időszak”) a státuszuk alapján (teljesen kitöltött, részlegesen kitöltött, lezárt,
stb.), a rögzítő orvos pecsétszáma („Pecsétszám”) vagy a rögzítés telephelye
(„Telephely”) szerint, de lehet keresni közöttük a „Keresés” felirat melletti
szöveges mezőbe a felsorolt adatok bármelyikének beírásával.
Az

ikonra kattintva új adatlap rögzítésére nyílik lehetőség.
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A „Felhasználók” szövegre vagy a mellette látható ikonra kattintva különböző
szerepkörrel bíró felhasználók (Orvosok, Adminisztrátorok) listái külön-külön
munkalapokon jelennek meg táblázatos formában. A harmadik munkalapon a
Szolgáltató egyes telephelyeit („Telephelyek”) rögzítheti (3. ábra).

3. ábra

A „Felhasználók” nézetből a Szolgáltatónál rögzített adatlapokat tartalmazó
képernyőre az „Adatlap nézet” feliratra kattintva juthat vissza.
2.4.1 Az „Orvosok” karbantartása
Az orvosok esetében balról jobbra haladva a táblázat a következő oszlopokból áll
(2. ábra):









sorszám;
az orvos pecsétszáma (egyben belépési neve is a rendszerben);
az orvos teljes neve (amit a „Saját adatok”-ban önállóan is tud
változtatni);
telephely (amennyiben a Szolgáltatóhoz telephely került rögzítésre a
rendszerben);
eddigi belépések száma;
az utolsó belépés időpontja;
az orvos e-mail címe;
műveletek.

Az utolsó oszlopban („Műveletek”) az adott felhasználó jogosultságaival
végezhető műveletek azonosító ikonok vannak. Az egérrel az ikonokra állva,
sárga buborékban megjelenik az ikon jelentése:
: az orvos aktiválása (pipa) és passziválása (üres);
: az orvos törlése;
az orvos adatainak szerkesztése.
Az orvos aktiválása, passziválása és törlése a rendszerből az orvos hozzáférését
értelemszerűen befolyásoló funkciók.
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Ha kiválasztjuk az orvos adatainak szerkesztését, felugró ablakban megjelenik az
„Orvosi profil módosítása” űrlap (4. ábra)

4. ábra

Az űrlap mezői fentről lefele haladva:
 „Pecsétszám”: ez az egyetlen mező, ami nem módosítható;
 „Teljes név”: az orvos neve;
 „E-mail cím”: az orvos e-mail címe;
 „Telefon”: az orvos kapcsolattartó telefonszáma;
 „Fax”: az orvos kapcsolattartó fax-száma;
 „Telephely”: a Szolgáltató azon telephelye(i), ahol az orvos tevékenységet
végez;
 „Főorvosi jogkör”: jelölőnégyzet. Amennyiben az orvost a „Supervisor”
feljogosítja a jogkörrel, a jelölőnégyzetben pipa látható (ez a személy az
adott Szolgáltatónál minden, Telephely rögzítése esetén az adott
Telephelyen rögzített adatlapokat látja)
 „Jelszó”: új jelszó megadása
 „Jelszó újra”: új jelszó megerősítése.
A név és e-mail mezők kitöltése kötelező, így nem maradhatnak üresen, melyeket
*-gal (piros csillag) jelöltük. A változásokat a „Mentés” gombbal rögzíthetjük,
vagy a „Mégsem” gombbal kiléphetünk minden változtatás nélkül.
Új orvos rögzítése elvégezhető egyenként az „Új orvos” feliratra vagy a mellette
álló ikonra kattintva, de rögzíthet egyszerre több orvost is a „Tömeges XLS
import” funkció révén. Tömeges import a főmenüben található „Letölthető
dokumentumok” menüpontra kattintva a „A tömeges importhoz szükséges
import fájlok formátuma”címszó alatt található XLS formátum feltöltésével
lehetséges (a rendszer képes CSV és TXT formátum fogadására is) a „Tömeges
XLS import” szövegre vagy a mellette látható ikonra kattintva. A tömegesen
feltöltött felhasználók a feltöltés mentését követően azonnal bejelentkezhetnek.
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2.4.2 Az „Adminisztrátor” és a Supervisor felhasználók karbantartása
Az „Adminisztrátorok” esetében balról jobbra haladva a táblázat a következő
oszlopokból áll (5. ábra)









sorszám;
az adminisztrátor belépési neve a rendszerben;
az adminisztrátor teljes neve (amit a Saját adataiban önállóan is tud
változatni);
telephely (amennyiben a Szolgáltatóhoz telephely került rögzítésre a
rendszerben);
eddigi belépések száma;
az utolsó belépés időpontja;
az adminisztrátor e-mail címe;
műveletek.

5. ábra

Az utolsó oszlopban („Műveletek”) a felhasználóval végezhető műveleteket
azonosító ikonok vannak. Az egérrel az ikonokra állva sárga buborékban
megjelenik az ikon jelentése:
: az adminisztrátor aktiválása (pipa) és passziválása (üres);
: az adminisztrátor törlése;
az adminisztrátor adatainak szerkesztése.
Az Adminisztrátor belépési neve mellett látható ikon utal a „Supervisor”-i
jogosultságra, amennyiben az adott Adminisztrátor egyben „Supervisor”-i
jogkörrel is bír, az ikon pirossá válik 5 ábra). Ennek jelentősége a több
Telephellyel rendelkező Szolgáltatók esetén lehet, ahol az elkülönülő
Telephelyekhez külön supervisor is kijelölhető, aki így a saját telephelye adatait
tudja módosítani.
Ha kiválasztjuk az adminisztrátor adatainak szerkesztését, felugró ablakban
megjelenik az „Adminisztrátor profil módosítása” űrlap, melynek kérdései
megegyeznek az „Új Adminisztrátor felvétele a Szolgáltatóhoz” űrlap
kérdéseivel (6. ábra).
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6. ábra

Az űrlap mezői fentről lefele haladva:
 „Belépési név”: az adminisztrátor belépési neve;
 „Teljes név”: az adminisztrátor teljes neve;
 „E-mail cím”: az adminisztrátor e-mail címe;
 „Telephely”: a Szolgáltató azon telephelye(i), ahol az adminisztrátor
tevékenységet végez; (telephely rögzítése után listából választható);
 „Telefon”: az adminisztrátor kapcsolattartó telefonszáma;
 „Fax”: az adminisztrátor kapcsolattartó fax-száma;
 „Supervisori jogkör”: jelölőnégyzet. Bejelölése esetén az új
Adminisztrátor „Supervisor”-i jogkört kap („Supervisor-rá válik a
Telephely rögzítése esetén az adott Telehely/ek tekintetében).
 „Új jelszó”: új jelszó megadása
 „Jelszó újra”: új jelszó megerősítése.
A név és e-mail mezők kitöltése kötelező, így nem maradhatnak üresen, melyeket
*-gal (piros csillag) jelöltük. A változásokat a „Mentés” gombbal rögzíthetjük,
vagy a „Mégsem” gombbal kiléphetünk minden változtatás nélkül.
A „Supervisor” felhasználó az „Adminisztrátor” felhasználóból képezhető a
„Supervisori jogkör” jelölő négyzet bejölésével. Egy intézményben több
„Supervisor” is képezhető, azonban telephelyenként egy „Supervisor”
meghatározása javasolt.
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Amennyiben a Szolgáltató több mint három telephellyel rendelkezik, az
intézmény vezetője írásban, cégszerűen aláírva jelezheti igényét
intézményenként egy „Igazgató”-i jogkörrel rendelkező „Supervisor” kijelölésére,
melyet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő rendszergazdái biztosítanak a
kérvény kézhezvételét követően, a Szolgáltató által megadott, az érintett
„Supervisor”-t azonosító paraméterek alapján. Ilyenkor az adott Szolgáltató
vonatkozásában kizárólag a kijelölt Igazgatói jogkör gyakorlója hozhat létre új
„Supervisor” felhasználót.
Új adminisztrátor rögzítése elvégezhető egyenként az „Új adminisztrátor”
feliratra vagy a mellette álló ikonra kattintva, de rögzíthet egyszerre több
adminisztrátort is a „Tömeges XLS import” funkció révén. Tömeges import a
főmenüben található „Letölthető dokumentumok” menüpontra kattintva a „A
tömeges importhoz szükséges import fájlok formátuma”címszó alatt található
XLS formátum feltöltésével lehetséges (a rendszer képes CSV és TXT formátum
fogadására is) a „Tömeges XLS import” szövegre vagy a mellette látható ikonra
kattintva. A tömegesen feltöltött felhasználók a feltöltés mentését követően
azonnal bejelentkezhetnek.
2.4.3 A „Telephelyek” munkalap használata
A Szolgáltatónak lehetősége van telephelyek rögzítésére a rendszerben, mely
nem kötelező funkció. A telephelyek rögzítése a baloldali menüsor
„Adminisztráció” menüpontjára kattintva megjelenő képernyőn, a
„Felhasználók” szövegre vagy a mellette látható ikonra kattintva érhető el (7.
ábra).

7. ábra

Amennyiben a Szolgáltató nem rögzít telephelyet a rendszerben, a székhely tölti
be ezt a funkciót.
Amennyiben a Szolgáltató rögzíteni kíván Telephelyet a rendszerben, a
„Telephelyek használata” opció mellett látható „Igen” felirat melletti gombra
kattintva teheti azt meg. Ezt követően a „Jelenlegi automatikusan kiegészülő
telephely lista” felirat alatt látható szöveges mezőbe kattintás után tudja egymás
alá beírni a Telephelyek nevét. A lista automatikusan mentődik.
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Amennyiben a Szolgáltató több telephelyet rögzít a rendszerben, mind az
„Orvos”, mind az „Adminisztrátor” felhasználókat javasolt legalább egy
telephelyhez kapcsolni. A „Supervisor” felhasználók is Telephelyhez rögzíthetők.
Telephely rögzítését követően, amíg a felhasználó összekapcsolása nem történt
meg legalább eggyel a rögzített Telephelyek közül, a felhasználó csak a saját
maga által rögzített adatlapokat látja, de azokat nem láthatja az adott Telephely
„Adminisztrátor”, „Főorvos” vagy „Supervisor” felhasználója. Amint a
felhasználó Telephelyhez rögzítésre kerül, az adott Telephelyhez tartozó
„Adminisztrátor”, „Főorvos” vagy „Supervisor” felhasználó is láthatja a
felhasználó adatlapjait.
Egy felhasználó egyszerre több telephelyhez is kapcsolható. Ilyenkor
bejelentkezéskor választhat a telephelyek közül, ahova majd az adott adatlapot
rögzíti.
2.4.4 A „Tömeges XLS import” funkció használata
A több orvost vagy adminisztrátort foglalkoztató intézmények részére lehetőség
van az orvosok vagy az adminisztrátorok csoportos rögzítésére a rendszerben. Az
ehhez szükséges „Tömeges XLS import” gombot a baloldali menüsor
„Adminisztráció” menüpontjára kattintva, majd a megjelenő képernyőn, a
„Felhasználók” szövegre vagy a mellette látható ikonra kattintva az „Orvosok”
vagy „Adminisztrátorok” munkalap megnyitásával lehet megtalálni. A tömeges
import pontos formátuma a főmenüben található „Letölthető dokumentumok”
menüpontra kattintva a „A tömeges importhoz szükséges import fájlok
formátuma” címszó alatt található XLS formátum feltöltésével lehetséges (a
rendszer képes CSV és TXT formátum fogadására is).
Orvosok tömeges rögzítése esetén a szükséges XLS, CSV vagy TXT formátumú
import fájlnak tartalmaznia kell:
Kötelező mezők (sorrendben):
PECSÉTSZÁM*
TELJES NÉV
E‐MAIL*
KF_INTKOD (a NEAK által alkalmazott 4 karakteres kód, nem közfin. szolg. esetén
üres )
TELEPHELY (amennyiben van a rendszerben rögzítve, több esetén „|” vagy „;”
karakterrel elválasztandó lista)
TELEFON
FAX
FŐORVOSI_JOGKÖR
KEZDETI JELSZÓ* (egyszer használatos)
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Adminisztrátorok tömeges rögzítése esetén a szükséges XLS, CSV vagy TXT
formátumú import fájlnak tartalmaznia kell:
Kötelező mezők (sorrendben):
BELÉPÉSI NÉV*
TELJES NÉV
E‐MAIL*
KF_INTKOD (a NEAK által alkalmazott 4 karakteres kód, nem közfin. szolg. esetén
üres )
TELEPHELY (amennyiben van a rendszerben rögzítve, több esetén „|” vagy „;”
karakterrel elválasztandó lista)
TELEFON
FAX
KEZDETI JELSZÓ* (egyszer használatos)
Az implantátumok vonatkozásában is lehetőséget biztosítunk a csoportos
importra, melynek formátumát külön fájlban tudják elérni a „Letölthető
anyagok” menüpont alatt.
Reméljük, a Központi Implantátumrendszer rendszer eléri célját, növeli a betegbiztonságot
és hasznos segítőjévé válik a szakma, valamint az ellenőrző hatóság mindennapjainak!
(Lezárva 2018.01.19.)
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